
 :מועד קטן

  מ"חוה

  מ"השקיה בחוה  ב  א  

  תולדות מלאכה בשביעית  ג    

    ד    

  מ"צורכי רבי� בחוה  ה    
  ציון קברים

  מ"צידת מזיקי השדות בחוה  ו    

  מ"תיקו� פרצה בגדר בחוה  ז    
  מ"ראיית נגעי צרעת בחוה

  מ"א בחוה"ליקוט עצמות או  ח    
  מ"נשיאת אשה בחוה

  מחהאין מערבין שמחה בש  ט    

  מ"מלאכות שונות בחוה  י    

מלאכה במקו� הפסד ודבר   יא  ב  
  מ"האבד בחוה

  מ"שקילה ומני� בחוה, מדידה  יב    
  מ"כיוו� מלאכתו לחוה

  מ"פרקמטיא בחוה  יג    
  מ"צידה ודישה בחוה

  מ"גילוח וכיבוס בחוה  יד  ג  

ם  טו    
נידוי וחר

  מנודה ומצורע, אבל  

    טז    

    יז    

  מ"רוסי אשה בחוהאי  יח    
  מ"כתיבה בחוה

  אבלות

  'ול' רגלי� המבטלי� גזירת ז  יט    
  ימי אבלות' המקור לל

  ימי אבלות' המקור לז  כ    
  שמועה קרובה ורחוקה

  קריעה בעמידה  כא    
  מלאכה ושאילת שלו� לאבל

  חליצת כת� וקריעה לאבל  כב    

  נשיאת אשה לאבל  כג    
  אבלות ואוננות בשבת

  עת אבל בשעת חימו�קרי  כד    
  אבלות והספד על תינוק

  אבלות על חכ� או אד� כשר  כה    
  הספדי� על אמוראי�

  קרעי� שאינ� מתאחי�  כו    
  קריעה על חמיו וחמותו

  תחילת אבלות  כז    
  מ"הספד בחוה

  מיתה בידי שמים, כרת, מות פתאומי  כח    
  מ"קינה וטיפוח על מת בחוה

  צער מיתה  כט    

  
  

 :�מועד קט

  .ב  משקי� בית השלחי�  .א
 :יא  מי שהפ   .ב
 :יג  ואלו מגלחי�  .ג

 :חגיגה

מצות ראיה 
  וחגיגה

  החייבי� בראיה  ב  א  
  גדר חרש

  'חכמים הכל מאת ה לוקותמח  ג    
  גדר שוטה

, טומטו� ואנדרוגינוס, נשי�  ד    
  זק� לראיה, עבד, קט�

  יש נספה בלא משפט  ה    

  דמי עולת ראיה ושלמי חגיגה  ו    

  ראיה בעזרה ללא קרב�  ז    
  ש"הבאת חובות הרגל ממע

  שלמי שמחה  ח    
  כמות עולת ראיה ושלמי חגיגה

  צ "תשלומי� לחגיגה בשמע  ט    
  א"פעמים לק' אינו דומה שונה ק

  היתר נדרים פורחין באויר  י    
  המקור לקרב� חגיגה

מעשה 
בראשית 
  ומרכבה

  אי� דורשי� בעריות לשלשה  יא  ב  
  שית לשני�אי� דורשי� בברא

  אור הגנוז לצדיקים  יב    
  רקיעין' ז, שמים וארץ

  אי� דורשי� במרכבה ליחיד  יג    
  פנים שבמרכבה' ד

  נכנסו לפרדס' ד  יד    

  מ ואחר"ר  טו    

  דברי�' הסתכל בד  טז    
  הזוגות

קרבנות 
  ט"יחיד ביו

  ט וסמיכה"קרבנות יחיד ביו  יז    

  מ"איסור מלאכה בחוה  יח    

מעלות 
ה טהר

לקודש 
  מדרבנן

: מעלות טהרה מדברי סופרי�  יט    
, קודש, תרומה, ש"מע, חולי�

  כ      מי חטאת

  חומר בקודש מבתרומה  כא  ג  
  הטבלת כלי בתו  כלי

  ה"השאלת כלי� מע  כב    
  טומאת אחורי כלי בלבד

  טומאת כלי ע� גמר מלאכתו  כג    
  כלי מצר� קודש לטומאה

  קודששלישי ורביעי לטומאה ב  כד    
  'טומאת ידי� ביד א

  חומר בתרומה מבקודש  כה    
  ה לקודש ולתרומה"נאמנות ע

  ה ברגל"טהרת ע  כו    
  טומאה בכלי המקדש

  סלמנדרא ואש גיהנם  כז    

  
  

  

  

  

 :חגיגה

  .ב  הכל חייבי�  .א
 :יא  אי� דורשי�  .ב
 :כ  חומר בקודש  .ג
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